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Nota Introdutória
O Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) é uma instituição de ensino superior criada pelo DecretoLei n.º 513-T/79, de 26 de Dezembro. Apenas em Agosto de 1987 tomou posse o Presidente da
Primeira Comissão Instaladora, tendo integrado as Escolas já existentes – Escola Superior
Agrária (ESA) e Escola Superior de Educação (ESE). Em 1995, foi criada a Escola Superior de
Tecnologia e de Gestão (ESTIG) e, em Janeiro de 2002, foi integrada a Escola Superior de
Enfermagem, hoje Escola Superior de Saúde (ESS).
Desde a publicação dos Novos Estatutos, em 2 de Setembro de 2008,o IPBeja registou uma
alteração profunda da sua lógica de organização, seguindo o estabelecido para as instituições de
ensino superior a nível nacional.
Na atualidade, o IPBeja integra:
4 Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação:


Escola Superior Agrária – ESA – ministra atualmente formação nas áreas da Agricultura,
Ciências da Vida, Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção;



Escola Superior de Educação – ESE – cuja oferta formativa atual incide nas áreas das
Ciências Sociais, Comércio e Direito, Artes e Humanidades, Saúde e Proteção Social,
Educação e Serviços;



Escola Superior de Tecnologia e Gestão – ESTIG – apresenta oferta formativa nas áreas
dos Serviços, Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção, Ciências Sociais,
Comércio e Direito;



Escola Superior de Saúde – ESS – que dispõe de oferta formativa na área da Saúde1.

3 Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento:

1



Biblioteca;



Museu Botânico;



Centro de Transferência de Conhecimento;

Classificações de acordo com os códigos da Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF).

3

que é complementada pelas atividades de apoio ao ensino, experimentação e
demonstração, desenvolvidas pela Exploração Agrícola, a saber: Herdades do Outeiro, da
Almocreva, das Rascas, da Quinta da Saúde e de Centro Experimental (Centro
Hortofrutícola e Centro de Experimentação Agrícola);

1 Unidade Funcional:


Serviços de Ação Social – SAS.

Face ao novo regime jurídico das instituições de ensino superior (RJIES), o IPBeja procedeu à
alteração dos seus Estatutos, por via do Despacho Normativo n.º 47/2008, encontrando-se,
presentemente, numa fase de consolidação da dinâmica institucional, uma vez que daí
resultaram reorganização e nova modalidade de gestão.

Nesta conjuntura de adaptação e mudança, deu-se prevalência a um novo modelo de
organização interna baseado numa lógica de racionalização de recursos existentes.
Quadro 1. Serviços Centrais do IPBeja
Serviços Jurídicos

Secretariado da Presidência

Serviços de Planeamento e Desenvolvimento
Estratégico;
Serviços Financeiros

Serviços de Expediente, Arquivo e Reprografia

Serviços Académicos

Gabinete da Imagem e Comunicação

Serviços de Recursos Humanos

Gabinete de Inserção na Vida Ativa

Serviços de Tecnologias de Informação

Gabinete de Mobilidade e Cooperação

Serviços Técnicos

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos

Gabinete de Projetos

Gabinete de Acesso ao Ensino Superior

Sector de Aprovisionamento e Património

Este modelo centralizado difere do modelo existente nos anteriores estatutos. Se à data da
publicação dos novos Estatutos, cada Unidade Orgânica, cada Escola, usufruía de meios próprios
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(administrativos e financeiros) de garante ao seu funcionamento2, com a entrada em vigor do
diploma supracitado valorizou-se a centralidade dos órgãos de gestão do Instituto Politécnico de
Beja. Os serviços que se desdobravam nas quatros Escolas constituem, agora, serviços centrais
do Instituto.
Complementarmente foram criados oito (8) Departamentos, transversais a todas as unidades
orgânicas que se assumem como estruturas permanentes de criação, transmissão de
conhecimento e de apoio científico, técnico e administrativo aos Diretores das unidades
orgânicas coadjuvando-os na gestão do pessoal docente afeto a uma determinada área científica
ou conjunto de áreas científicas afins, e na implementação da atividade académica nas
diferentes unidades orgânicas de ensino e investigação. Os Departamentos existentes são os
seguintes:
a) de Biociências;
b) de Ciências Empresariais;
c) de Saúde;
d) de Tecnologias e Ciências Aplicadas;
e) de Engenharia;
f)

de Artes, Humanidades e Desporto;

g) de Matemática e Ciências Físicas; e
h) de Educação e Ciências Sociais e do Comportamento.
Em apoio à Formação e Desenvolvimento conta-se adicionalmente com: a Biblioteca, o Museu
Botânico e o Centro de Transferência de Conhecimento que possuem, cada estrutura, um
Diretor nomeado pelo Presidente e uma Comissão Científica.
Para o desenvolvimento de projetos, para o seu funcionamento e para apoio aos alunos e
diplomados, o IPBeja dispõe adicionalmente de: (i) um Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico
(sedeado na Unidade Funcional dos Serviços de Ação Social), (ii) um Gabinete de Apoio à
Atividade Desportiva e disponibiliza consultas de orientação da dieta alimentar garantidas pela
Nutricionista responsável pelo Refeitório.

2

Sendo que, adicionalmente, os meios e os modelos organizacionais diferiam de Escola para Escola.
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Os Serviços de Ação Social possuem um Administrador, escolhido pelo Presidente, e têm como
missão assegurar as funções da Ação social escolar. Para a gestão corrente do Instituto e
coordenação dos serviços, o Presidente nomeou um Administrador, que tal como o
Administrador dos Serviços de Ação Social, também é membro do Conselho de Gestão.
A atual lógica organizacional assumida no IPBeja está traduzida no Organograma seguinte:

No que respeita aos Recursos Humanos, o IPBeja conta atualmente com 256 docentes3,
distribuídos da seguinte forma:


41% do total de carreira (correspondente a 9 professores coordenadores, e 97
professores adjuntos );

3

Fonte: Serviço de Recursos Humanos/IPBeja, Dezembro de 2011.
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26% do total na situação de equiparados (7 docentes a equiparados à categoria de
professores adjuntos, 41 docentes à de assistentes de 2º triénio e 18 docentes à de
assistentes 1º triénio);



31% do total são professores convidados (11 docentes como professores adjuntos
convidados, 66 como assistentes convidados e 1 professor requisitado);



2% do total são assistentes (4 assistentes de 2º triénio e 2 de 1º triénio).

Destes docentes, 16% possuem o doutoramento, 52% o mestrado e 32% a licenciatura4.
Atualmente, 99 docentes (46% do total) encontram-se em processo de formação – 88
doutorandos e 11 mestrandos.

Doutoramento
: 41
Licenciatura:
82

Mestrado: 133

Gráfico 1: Qualificação do pessoal docente
Ao nível do quadro de Pessoal não docente5 é constituído por 128 pessoas, distribuídos pelas
seguintes categorias:


Administrador, Coordenador Técnico e Técnicos Superiores (29%)



Assistentes Técnicos (42%);



Assistentes Operacionais (20%);



Especialistas e técnicos de Informática (9%)

4

Regista-se um caso particular de um docente com habilitação inferior a licenciatura, mas com domínio e
mestria especializada numa área formativa específica (serigrafia).
5
Fonte: Serviços de Recursos Humanos/IPBeja, Dezembro de 2011.
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O pessoal associado dos Serviços de Ação Social perfaz um total de 31 funcionários, repartidos
pelas categorias: Administrador (1 funcionário), Técnicos superior (3 funcionários), Assistentes
Técnicos e Encarregado operacionais (3 funcionários), 23 Assistentes operacionais e 1 técnico de
informática.

No total de funcionários, regista-se um peso significativo de pessoal com diploma superior e
mestrado (43%) e ensino secundário (20%), sendo, os restantes portadores de diploma ao nível
do 3º Ciclo do EB (23%) e 1º e 2º ciclos do EB (5% e 9%, respectivamente).
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Gráfico 2: Qualificação do pessoal não docente

A Oferta Formativa do IPBeja integra no presente ano letivo (2011/12) cursos de 1ºciclo, pósgraduações e pós-licenciaturas, cursos de 2ºciclo (todos adaptados a Bolonha), cursos de
Especialização Tecnológica (CET) e outras formações que não conferem grau académico e que se
destinam sobretudo a dar resposta a necessidades formativas sentidas, pontualmente, na
comunidade (quer através de diagnóstico realizado pelos departamentos/unidades orgânicas,
quer por solicitação de entidades externas).
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Cursos de 1º ciclo

No atual ano letivo, 2011/12, o IPBeja integra 17 cursos de 1º ciclo6, em diferentes regimes de
funcionamento: diurno, pós-laboral e 1 (um) a distância.

Quadro 2. Oferta formativa de Cursos de 1ºciclo
Ano letivo 2011/12
Biologia e Recursos Naturais
Agronomia
Engenharia Alimentar
Engenharia do Ambiente
Artes Plásticas e Multimédia
Desporto
Educação Básica
Educação e Comunicação Multimédia
Serviço Social
Enfermagem
Saúde Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia Informática
Gestão de Empresas (diurno e pós-laboral)
Terapia Ocupacional (entrada no 1º e 2º semestre)
Turismo
Solicitadoria (em regime presencial e em modalidade de ensino a distância)

Fonte: Presidência/IPBEJA, 2011.

6

No atual ano letivo, houve uma diminuição da oferta formativa de 18 para 17 cursos de 1º ciclo
(suspensa a oferta de Animação Sociocultural). Nos cursos de Serviço Social, Engenharia Informática e
Engenharia Civil, existem ainda alunos a frequentar o curso na modalidade pós-laboral que atualmente se
encontra encerrada.
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Pós – Graduações/ Pós-Licenciaturas e 2ºciclo

A oferta formativa em curso para o ano letivo de 2011/2012 ao nível das Pós-Graduações, PósLicenciaturas e Mestrados é constituída por:

Quadro 3. Oferta formativa de Pós- Graduações, Pós-Licenciaturas e Mestrados (2ºciclos)
Ano letivo 2011/12
Pós-Licenciaturas
Enfermagem Comunitária
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria
Pós-Graduações
Gestão de Projetos
Segurança e Higiene no Trabalho
Mestrados (2º ciclos)
Engenharia Alimentar
Tecnologias do Ambiente
Agronomia
Ensino na Especialidade de Educação Pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico
Mestrado em Psicogerontologia Comunitária
Educação Especial – Especialização no Domínio Cognitivo-Motor
Engenharia de Segurança Informática

Fonte: Presidência/IPBeja, 2011.



Cursos de Especialização Tecnológica
Ao nível dos CET, encontram-se em funcionamento os seguintes cursos no presente ano
letivo.
Quadro 4. Oferta formativa CET’s
Ano letivo 2011/12
Qualidade Ambiental

Culturas Regadas

Cuidados Veterinários

Olivicultura e Viticultura

Psicogerontologia

Segurança e Higiene Alimentar

Banca e Seguros

Treino Desportivo de Jovens Atletas

Condução de Obra

Planeamento de Emergência em Proteção em
Civil

Projeto e Instalação de Redes Locais de
Computadores
Fonte: Presidência/IPBeja, 2011.
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Para apoio à docência e ao desenvolvimento de projetos de I&DT e prestação de serviços à
comunidade, o IPBeja conta com 28 estruturas organizadas em Centros de Experimentação,
Laboratórios, Núcleos e Gabinetes.
As estruturas existentes dedicam-se a atividades de I&D e de prestação de serviços à
comunidade em áreas estratégicas como:


Educação e Formação de Adultos;



Agricultura e Tecnologia Alimentar;



Água e Ambiente;



Energias Sustentáveis;



Tecnologias do Conhecimento e Criatividade Multimédia;



Turismo e Património (natural e cultural);



Saúde e Qualidade de Vida;



Planeamento e Intervenção Comunitária.

No atual ano letivo, existem 3117 alunos inscritos no IPBeja nas diferentes ofertas formativas,
repartidos da seguinte forma:


Alunos de Formação Inicial - são 25227 os alunos inscritos, tendo-se verificado uma
diminuição de 213 alunos face ao total de matriculados no ano letivo passado8.



Cursos de Especialização Tecnológica – perfazem os 262 os inscritos nestes cursos,
tendo-se registado um aumento face ao ano letivo passado – mais 47 matrículas.



Mestrados/2ºciclos - são 279 os alunos9 atualmente a frequentar cursos de Mestrado.
Verificou-se um aumento elevado de inscritos correspondente a mais 215 alunos
relativamente ao ano letivo transato;



Pós-graduações e formação especializada – em 2010/11, existem 54 formandos10 a
usufruir deste tipo de oferta, sendo previsível o seu aumento para o dobro dada a
abertura de duas ofertas a decorrer no 2º semestre (total de 50 vagas).

7

Fonte: Presidência/IPBeja, Dezembro de 2011.
No ano letivo 2010/2011 inscreveram-se 2735 alunos em cursos de 1ºciclo Fonte: Plano Estratégico do IPBeja,
Dezembro de 2010.
9
Fonte: Presidência/IPBeja, Dezembro de 2011.
10
Fonte: Presidência/IPBeja, Dezembro de 2011.
8
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Em função das atuais características organizacionais, do potencial de recursos humanos, físicos e
laboratoriais (sumariamente apresentado) e da orientação estratégica assumida para o período
de 2010 a 2013, foi delineado um Plano de Ação que corporiza a visão estratégica da excelência
e da inovação.
O Plano de Atividades que a seguir se apresenta espelha esse espírito, bem como, a dinâmica de
funcionamento sinérgico e de complementaridade existente no IPBeja, fruto da ação transversal
dos Serviços Centrais, dos Serviços de Ação Social, das Unidades Orgânicas e dos
Departamentos.
Assumindo estes pressupostos, o documento organiza-se em três partes, a saber:


em primeiro lugar, é feita a apresentação das opções estratégicas assumidas pelo
Instituto Politécnico de Beja para o período 2010-2013, no quadro do seu Plano
Estratégico;



em segundo lugar, dar-se-á conta das intervenções e atividades previstas para
2012. O Plano de Ação contempla as ações prioritárias assumidas para 2012,
complementadas com atividades, de carácter específico, a desenvolver pelas
Unidades Orgânicas: de Ensino e Investigação, de Apoio à Formação e
Desenvolvimento e pelos Departamentos;



na última parte, é apresentada a estimativa orçamental para 2012.
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1. Opções estratégicas assumidas para 2010-2013

A missão do IPBeja remete-nos para o compromisso na produção de conhecimento
aplicado, com uma forte orientação profissionalizante, capaz de potenciar ofertas
formativas inovadoras. Neste sentido, assume-se, complementarmente, como visão:
“A excelência e a inovação no saber e no aprender a fazer, profundamente
comprometidas com as perspetivas de desenvolvimento do contexto
envolvente”,
assente nos seguintes valores fundamentais:


A excelência na Ação, que deve ser assumida como um compromisso de todos;



A inovação constante nas práticas, acompanhando as novas exigências formativas e de
atuação no quadro de um novo paradigma em que se perspetivam as instituições de
ensino superior enquanto organizações empreendedoras e sustentáveis;



A credibilidade, na lógica de que o IPBeja deve procurar assumir-se como uma “marca de
qualidade e de referência” local, regional, nacional e internacional do ponto de vista
pedagógico, científico e organizacional;



A competência, em prol da garantia da qualidade de todos os processos (pedagógicos,
administrativos, científicos …).11

11

Formulação da Estratégia, Plano Estratégico do IPBeja 2010-2013, IPBeja, Setembro 2010.

13

14

15

Para a operacionalização da missão e da visão, assumiram-se seis (6) eixos e vinte (20)
domínios estratégicos que enquadram a orientação, as opções e as ações a desenvolver
no Instituto (no quadro temporal de 2010 a 2013) no sentido da consolidação da
qualidade e da inovação a nível pedagógico/ educativo, da investigação,
desenvolvimento e transferência do conhecimento e da prestação de serviços à
comunidade.
A matriz de atuação é sintetizada no mapa estratégico, que a seguir se apresenta, no
qual, tendo subjacente as 4 perspetivas de impacto organizacional definidas por Kaplan
e Norton12: (Estudante/Clientes, Financeira, Processos Internos e Aprendizagem e
Desenvolvimento), são identificadas as ligações de causa-efeito estabelecidas entre os
eixos e os domínios estratégicos.

12

Kaplan, R. e Norton, D. (1996a). The Balanced Scorecard: translating strategy into action. Boston, Massachusetts: Harvard
Business School Press, entre outras referências (ver lista completa em Bibliografia e Documentos Consultados).
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Assumindo a excelência, a inovação, a competência, a qualidade e a internacionalização como
pilares fundamentais de actuação, a actual equipa dirigente do IPBeja tem vindo a pôr em
prática as acções adequadas no sentido de:



Assegurar a Sustentabilidade financeira e a optimização dos processos de
gestão;



Qualificar e Melhorar a Oferta Formativa;



Promover e consolidar a sustentabilidade da Investigação, Desenvolvimento
e Transferência de Conhecimento;



Consolidar a actuação internacional;



Optimizar e Inovar na Prestação de Serviços;



Fortalecer a Imagem e a Marca Institucionais;



Promover a Cultura de Avaliação e Qualidade;



Implementar um Modelo funcional ajustado à Gestão Integrada do
Produto/Serviço.

Tomando em consideração, entre outros:


As previsões macroeconómicas de curto prazo, para o País;



A emergência de novas oportunidades de investimento agrícola, turístico e de

plataformas logísticas na Região Alentejo;


Os fortes constrangimentos financeiros impostos às Instituições de Ensino Superior;



As exigências e os pressupostos de Avaliação e Acreditação da Oferta Formativa do

Ensino Superior emanados da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior;


Os resultados recentes das colocações do Acesso ao Ensino Superior e a distribuição de

alunos verificada no IPBeja.
impõem-se medidas e intervenções urgentes, que complementam o plano de ação constante no
Plano Estratégico.

Na tabela seguinte são identificadas as Intervenções Prioritárias para 2012, organizadas por Eixo
e Domínio.
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2. Atividades Previstas para 2012
2. 1. Intervenções Transversais Prioritárias
Eixos

Domínios

Intervenções Prioritárias para 2012

I – Qualidade reconhecida no
Ensino e Aprendizagem

1. Atração de novos clientes e diversificação da ligação com
diferentes segmentos da sociedade, com base na oferta formativa.

Consolidar o Plano de Comunicação e Reforçar a Estratégia
de Marketing

2. Reestruturação da Oferta Formativa

Racionalizar a Oferta Formativa ao nível dos CET e dos 1º
ciclos.

3. Fomento do empreendedorismo e da criação de novas ideias de
negócio

Criar uma incubadora de empresas de base tecnológica
(mediante aprovação da candidatura ao SAPCT/INAlentejo)
– construção e apetrechamento
Assegurar o cumprimento dos normativos de avaliação e
acreditação dos cursos emanados pela A3ES

4. Avaliação e acreditação dos cursos identificados pela A3ES
5. Aposta estratégica na interdisciplinaridade – a nível da
investigação e do ensino.

6. Plano de cooperação estratégica com outras IES e reforço da
oferta formativa junto das empresas

Valorizar e equipar, mediante aprovação da candidatura ao
SAICT/INAlentejo, as unidades afetas ao Centro de
Agricultura, Tecnologia Alimentar e Ambiente, ao Centro de
Sistemas Computacionais e Criatividade Multimédia e o
Laboratório de Actividade Física e Saúde.
Reforçar a cooperação e a acção conjunta com IES e
empresas. Alargar o espaço de intervenção direta do IPBeja
para o Litoral Alentejano

Eixos

Domínios

Intervenções Prioritárias para 2012

II - O IPBeja como Centro de
Conhecimento, Boas Práticas
e Melhores Tecnologias
Disponíveis

1. Sustentabilidade da Investigação

Reforçar a Capacidade Competitiva dos Laboratórios
Avaliar a Competitividade dos Laboratórios tendo em vista a
sua acreditação técnica, científica (e.g. FCT) ou ambas.

2. Apoio à qualificação e especialização do pessoal docente

Garantir o apoio exequível à conclusão dos processos de
doutoramento em curso

1. Dinâmica e Funcionamento Organizativo em Conformidade com
o Modelo Estatutário.

Implementar o sistema de gestão da qualidade.

III - Promover a Cultura e
Identidade Institucional/
Organizacional do IPBeja,
suportada por um Modelo de
Transversalidade

Concluir a 2ª fase de construção da ESTIG
2. Estratégia de reajustamento do pessoal docente e não docente

Consolidar a dinâmica funcional do IPBeja através do
reajustamento qualitativo e quantitativo do pessoal docente
e não docente

3. Plano de reajustamento de custos e despesas

(Re)ajustar os custos operacionais de funcionamento numa
lógica de racionalização e otimização de recursos.
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Eixos

Domínios

Intervenções Prioritárias para 2012

IV – Reforçar a Aposta na
Internacionalização num
Contexto de Diversificação e
Qualidade

1. Estratégia de Internacionalização

Reforçar a construção de Planos de Estudos conjuntos com
Universidades Europeias.
Início das aulas da Pós- Graduação conjunta com o Colégio
Universitário de Szolnok.
Realizar “Encontro COM Culturas” dedicado à cooperação
com os PALOP (em Outubro de 2012)
Mestrado com a Universidade Pedagógica de Nampula
Promover a criação do Instituto Superior de Agricultura e
Pescas na Guiné Bissau em parceria com o Instituto
Politécnico de Leiria
Reforçar a mobilidade de alunos, docentes e pessoal não
docente através de:
 Mobilidade Erasmus
 Cooperação com Universidades Brasileiras –
Programa Bartolomeu de Gusmão
 Cooperação com Macau
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O Plano de Ação será enriquecido, ao nível dos Serviços de Ação Social com as seguintes
atividades:
Intervenções

Continuar e Enriquecer o
trabalho desenvolvido pelos
Serviços de Ação Social

Ações
Proceder à melhoria da rede wireless e de um sistema de
segurança e realizar obras necessárias às condições de bem-estar
e de preservação e normal funcionamento das residências de
estudantes;
Continuar com a lógica de concessão dos Serviços de restauração
no que respeita ao refeitório e snack-bar, sitos no edifício dos
Serviços Comuns, e aos bares sitos nas Escolas, visando
aumentar o número de utentes e melhorar a variedade e
qualidade das ementas;
Continuar a proceder à adequação de medidas a implementar
resultantes da adoção do Processo de Bolonha;
Implementar a informatização do processo de cálculo e
atribuição de bolsas de estudo e alojamento, de acordo com as
novas regras a introduzir pela DGES, o que permitirá um maior
rigor e uma melhor resposta aos utentes, por parte dos Serviços;
Dar continuidade aos acordos estabelecidos com a Sub-Região de
Saúde de Beja visando um melhor e mais diversificado
atendimento aos alunos nos Serviços de Saúde e na prevenção
da doença em estreita colaboração com o GAPP e com o GAAD;
Desenvolver ações de sensibilização no domínio do planeamento
familiar e da prevenção das doenças transmissíveis junto dos
estudantes através de Colóquios e de atendimento
individualizado realizado por técnicos da especialidade;
Continuar o atendimento e acompanhamento psicopedagógico,
aos estudantes do IPBeja;
Dar continuidade aos projetos em que estamos envolvidos,
nomeadamente no domínio da prevenção, com recurso às
tecnologias educativas, numa perspetival de formação a
distância e-learning;
Desenvolver atividades no domínio do acesso à prática
desportiva.
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2.2.

Atividades a desenvolver pelas Unidades Orgânicas de Ensino e

Investigação
De forma complementar, e em articulação com todas as estruturas do IPBeja,
nomeadamente com os Departamentos, as Unidades Orgânicas, propõem-se, no próximo
ano organizar um leque de ações que a seguir se apresenta.

2.2.1. Escola Superior Agrária
Intervenções

Ações

Objetivos

Receção aos
novos alunos.

1-Desenvolver
em articulação
com a
Associação de
Estudantes
ações de
acolhimento e
acompanhame
nto dos novos
alunos.
2-Workshops,
seminários,
colóquios que
permitam o
contacto dos
alunos com os
potenciais
empregadores.
3-Realização
de ações de
divulgação
junto das
escolas
secundárias e
profissionais.
4 - Promover e
divulgar os
minicursos
destinados aos
estudantes do
ensino
secundário.

Facilitar a
integração
dos novos
alunos.

Promover a
integração
dos
diplomados
no mercado
de trabalho.

Ingresso de
alunos nos
cursos da ESA

Indicadores de
resultado
Diminuição do
número de
alunos que
desistem.

Metas

Aumentar a
taxa de
empregabilid
ade dos
diplomados.

Aumento das
taxas de
empregabilidad
e após um ano
de conclusão do
curso.

Captar alunos
para os
cursos.

Aumentar o
número de
alunos que
ingressam pelo
concurso
nacional de
acesso.
Aumentar o
número de
alunos que
ingressam pelo
concurso
nacional de
acesso.

Mais 10%
de alunos
empregad
os na área,
um ano
após a
conclusão
do curso.
Aumentar
em 50 % o
número de
alunos que
ingressam
nos cursos
da ESA
oriundos
do
concurso
nacional
de acesso.

Captar alunos
para os
cursos.

Menos 10
% que no
ano
anterior.

Estimativa
Orçamental
s/custos
adicionais

s/custos
adicionais

s/custos
adicionais

s/custos
adicionais
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Intervenções

Ações

Objetivos

Indicadores de resultado

Metas

Ingresso de
alunos nos
cursos da
ESA

5 - Promover a divulgação dos sites dos
cursos como veículo privilegiado para
informações sobre os planos
curriculares e saídas profissionais de
cada curso.
6 - Realização de ações de divulgação
junto das escolas que leccionam cursos
de especialização tecnológica que dão
acesso aos cursos da ESA.
7 - Dar continuidade e incrementar a
articulação das diferentes UC’s do
curso.
8 - Dar continuidade e incrementar a
articulação do trabalho e das provas de
avaliação a realizar pelos estudantes de
cada curso em cada semestre.

Captar alunos
para os
cursos.

Aumentar o número de
alunos que ingressam pelo
concurso nacional de acesso.

Aumentar em 50 % o número de alunos que
ingressam nos cursos da ESA oriundos do
concurso nacional de acesso.

Captar alunos
para os
cursos.

Aumentar o número de
alunos que entram na ESA
através dos concursos
especiais.
Auscultação da opinião dos
alunos.

Aumentar em 50 % o número de alunos que
ingressam nos cursos da ESA oriundos do
concurso nacional de acesso.

Melhoria da
qualidade do
ensino

9 - Organização de workshops,
seminários, colóquios por curso com a
participação de profissionais das
respectivas áreas.
10 - Organização de jornadas internas
com apresentação dos trabalhos dos
alunos.

Melhorar a
formação dos
diplomados.
Melhorar a
organização
do trabalho
dos
estudantes.
Promover a
ligação à
atividade
profissional.
Divulgar o
trabalho
efetuado
internamente
contribuindo
para a
formação dos
alunos

Estimativa
Orçamental
s/custos adicionais

s/custos adicionais

s/custos adicionais

Melhoria dos resultados
obtidos nas várias UC’s.

s/custos adicionais

Número de eventos por curso.

Organização de pelo menos 2 eventos por curso.

s/custos adicionais

Número de eventos por curso.

Organização de pelo menos 1 evento por curso.

s/custos adicionais
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Cronograma das Ações
Ano/Mês
Ações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

2012
7 8

9

10

11

12
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2.2.2. Escola Superior de Educação
Intervenções

Ações

Objetivos

1. Formação Inicial

- Incrementar a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem preconizadas pelo

-Melhorar a qualidade de ensino

Processo de Bolonha;
- Fomentar a utilização da plataforma moodle no processo de comunicação e de ensinoaprendizagem;
- Melhorar a rede de infraestrutura informática;
- Divulgação das boas práticas e colmatar limitações, identificadas nos processos de
avaliação da qualidade;
- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no sentido da afirmação dos cursos lecionados
na ESE junto da comunidade local, regional e nacional;
- Apoio das atividades extracurriculares promovidas pelas Comissões Técnico Científicas
(CTC) dos cursos;
- Desenvolver, em parceria com as CTC, atividades de promoção e divulgação dos cursos.

-Reforçar a utilização da plataforma
moodle no processo de comunicação
e de ensino-aprendizagem;

Indicadores de
resultado
- Aumento do sucesso
escolar dos alunos
- Aumento do nº de
utilizadores

-Reforçar o acesso à rede/internet na
Escola;
-Promover a
divulgação/generalização das boas
práticas e colmatar limitações,
identificadas nos processos de
avaliação da qualidade
- Captar alunos para os cursos

- Aumentar os pontos de
acesso nos espaços de
trabalho e
ensino/aprendizagem

- Aumentar o nº de
alunos dos cursos

- Analisar os planos de estudo dos cursos em funcionamento e promover a sua adequação
aos padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente, considerando para tal os
processos de avaliação e acreditação, atualmente em curso;
- Reforçar as parcerias estabelecidas para a realização da formação em contexto de trabalho
(oficinas, estágios, práticas de ensino supervisionadas, etc.);
- Aumentar o número de parcerias.
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Intervenções

Ações

Objetivos

2. Formação Pós-

- Continuar o trabalho de afirmação da Instituição como referência na área da Educação

Graduada

Especial, das Bibliotecas Escolares, formação musical e da Formação de Educadores de

- Captar alunos para os cursos de
formação Pós-Graduada

Indicadores de
resultado
Aumento do nº de
alunos

- Promover uma formação de
excelência

Aumento do sucesso dos
alunos

Desenvolver ações de curta duração
no âmbito da Formação Contínua

Aumento do nº de
formandos a realizar
formação

Infância e Professores do 1.º e 2.º ciclos;
- Continuar a estimular o uso das tecnologias de informação e mediatização de
conteúdos com vista ao reforço da oferta formativa no paradigma de e-Learning;
- Promover a aproximação da oferta formativa às necessidades da comunidade local e
regional;
- Procurar articular a oferta formativa com projetos desenvolvidos em articulação com
parceiros locais e regionais.

3.

Formação

de

- Concretizar o plano de formação contínua de professores, divulgando e

Curta

implementando as ações de formação que o integram;

Duração/Formação

- Propor a criação, junto dos diferentes Departamentos do IPBeja, de novas ações de

Contínua

formação, em diferentes modalidades e com temáticas diversificadas (Área da Saúde,
Ambiente, Agricultura Sustentável Administração e Gestão, Avaliação Escolar);
- Propor a criação de propostas formativas de curta duração desenvolvidas em

- Incentivar, junto dos diferentes
Departamentos do IPBeja, a
elaboração de novas ações de
formação.

modalidade de ensino a distância e b-learning.
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Intervenções

Ações

Objetivos

4. Melhoria da
qualidade de ensino

- Aprofundamento das metodologias de ensino-aprendizagem preconizadas pelo Processo de
Bolonha, aplicado à formação realizada na Instituição (CET, 1º e 2º Ciclos)
- Investir na formação do pessoal docente na área do Ensino a Distância e reforçar a
utilização desta metodologia;
- Insistir na promoção de uma cultura de qualidade nos processos e nas práticas
desenvolvidas na Escola de acordo com os parâmetros de qualidade expressos na Lei n.º
38/2007 de 16/08 Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior;
- Reforçar as ligações ao mundo do trabalho e à sociedade, através do incremento das
parcerias e do desenvolvimento da investigação aplicada.
- Realização de contactos frequentes com a Associação de Estudantes, Gabinete de Apoio à
Atividade Desportiva (GAAD) e Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAPP), com vista ao
desenvolvimento de atividades que promovam a integração e o acompanhamento dos
alunos, incentivando-os para a participação nas atividades socioculturais e desportivas
dinamizadas;
- Criar uma estrutura centrada nos cursos que permita e favoreça o contacto com os antigos
alunos e a sua reaproximação à instituição incentivando-os à participação nos eventos
realizados na Escola e à frequência em cursos que constituem a nossa oferta formativa;
-Realizar, em articulação com os serviços adequados (Gabinete de Inserção na Vida Ativa –
GIVA - Gabinete de Empreendedorismo e Gabinete de Informação e Comunicação - Gicom e as CTC), um evento de divulgação dos cursos e do trabalho neles desenvolvidos, com vista
à promoção dos alunos e diplomados, junto dos empregadores;
- Participação, em conjunto com as estruturas adequadas do IPBeja, nas atividades de
divulgação e promoção dos cursos;
- Reforçar a dinamização dos sites dos cursos e generalizar a utilização da plataforma
Moodle.

- Consolidar o investimento
Científico-Pedagógico dos docentes

- Investir na formação do pessoal
docente na área do Ensino a
Distância para promover e ampliar a
formação ao longo da vida

Indicadores de
resultado
Aumento do nº de
cursos de formação
realizados pelos
docentes

Aumento do sucesso dos
alunos

- Promover a melhoria da qualidade
de ensino

-Promover a investigação e
realização de projetos ligados à
comunidade

-Aumento do nº de
projetos de investigação

- Promover a participação dos
antigos alunos nos eventos
realizados na Escola

- Aumento da
participação dos antigos
alunos nos eventos
realizados na Escola
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Intervenções

Ações

Objetivos

5. Relações Externas

- Continuar o reforço da participação dos alunos da ESE nos programas de mobilidade
ERASMUS;

- Reforçar a participação dos alunos
da ESE nos programas de mobilidade
ERASMUS;

- Melhoramento das condições de acolhimento dos alunos e dos professores das
instituições estrangeiras em mobilidade ERASMUS;
- Analisar as parcerias existentes com as instituições de ensino superior nacionais e
estrangeiras, com impacto na aumento dos projetos de investigação a desenvolver e na
melhoria dos nossos projetos de ensino.

- Melhorar as condições de
acolhimento dos alunos e dos
professores
das
instituições
estrangeiras
em
mobilidade
ERASMUS;
-Fortalecer parcerias existentes

Indicadores de
resultado
- aumento do nº de
alunos em mobilidade;
- aumento do nº de
parcerias;
- aumento dos projetos
de
investigação
a
desenvolver
e
na
melhoria dos nossos
projetos de ensino.

Cronograma das Ações
Ano/Mês
Ações
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

2012
7 8

9

10

11

12
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2.2.3. Escola Superior de Saúde
Intervenções

Ações

Objetivos

Campanha
publicitária
para o Curso
de Saúde
Ambiental

Construir
uma
ferramenta
em power
point ou
noutro
formato com
apoio do
GICOM
Apresentar o
curso, com
recurso à
Ferramenta,
por um
docente e um
aluno do
curso a todas
as turmas do
ensino
secundário e
profissional,
do distrito de
Beja, com
estudantes
em condições
de se
candidatarem
ao ensino
superior
(CSA) nos
anos letivos
2012/2013 e
2013/2014

Aumentar o
número de
candidatos
colocados na
1.ª fase do
concurso
nacional de
acesso ao
ensino superior

Indicadores de
resultado
N.º de
candidatos/25 x
100

Metas
100%

Estimativa
orçamental
Tempo
gasto pelos
docentes do
curso e pela
equipa do
GICOM na
conceção da
ferramenta
Tempo
gasto pelo
docente que
irá às
escolas
apresentar
Custo das
deslocações
às escolas
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Intervenções

Ações

Objetivos

IPBeja Editorial

Publicar o primeiro
volume da coleção
Intervenção
Comunitária em
Saúde Ambiental

Divulgar as experiências de
intervenção na comunidade do
CSA de modo a aumentar o
conhecimento da sociedade
acerca do curso, bem como,
fortalecer a imagem do mesmo
no âmbito do ensino superior.

IPBeja Editorial

Publicar um livro
sobre PBL para o
ensino da Saúde
Pública nos CSA

Realização de
eventos técnicocientíficos

Co-organização do II
Congresso
Internacional de
Saúde Ambiental

Aumentar o conhecimento e
fomentar a aprendizagem
através da metodologia de PBL
a alunos que frequentem o
curso no IPBeja e nos outros
três IP que oferecem o CSA,
bem como, fortalecer a
imagem do curso no âmbito do
ensino superior.
Internacionalização do Curso
de Saúde Ambiental da Escola
Superior de Saúde do IPBeja

Indicadores de
resultado
N.º de exemplares
publicados/300 x
100

Metas

Estimativa orçamental

100% (publicação de 300
exemplares)

N.º de exemplares
publicados/500 x
100

100% (publicação de 500
exemplares)

Tempo gasto pelos docentes do
curso
Tempo gasto pela equipa do
GICOM
Custos inerentes ao preço da
impressão
Tempo gasto na divulgação via web
da sessão de divulgação
Tempo gasto pelos docentes do
curso
Tempo gasto pela equipa do
GICOM
Custos inerentes ao preço da
impressão
Tempo gasto na divulgação via web
da sessão de divulgação

Realização do
evento

1 Evento
100%

N.º de
participantes/ 300
x 100

Tempo empregue pelos docentes
do curso de Saúde Ambiental na
organização e na componente
técnico-científica
Valor correspondente à deslocação
a Lisboa dos docentes do curso e
do Diretor da Unidade Orgânica
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Programa EcoEscolas

Ações

Objetivos

Apoio técnicocientífico e
pedagógico ao IV
Encontro de Alunos
de Saúde Ambiental

Fortalecer a imagem do curso
no âmbito do ensino superior.

Manutenção do
galardão (bandeira de
Eco-escola)

Redução de gastos com água

Redução de gastos com energia
elétrica

Aumento da deposição seletiva

Receção do galardão

Indicadores de
resultado
Realização do
evento

Metas

Estimativa orçamental

1 Encontro de Alunos de saúde
Ambiental

N.º de
participantes/200
x 100

100%

Tempo empregue pelos docentes
do curso de Saúde Ambiental na
organização e na componente
técnico-científica
Valor correspondente à deslocação
a Lisboa dos docentes do curso e
do Diretor da Unidade Orgânica

100 – (valor da
fatura da água
2010-2011 x 100 /
valor da fatura da
água 2011-2012)
100 – (valor da
fatura da energia
elétrica 20102011 x 100 / valor
da energia
elétrica 20112012)

10%

N.º de auditorias
sem não
conformidades/N.
º total de
auditorias x 100
Bandeira Eco
Escola

70%

Tempo empregue por um docente
do Curso de Saúde Ambiental
Despesas de deslocação dos
docentes para a receção do
galardão

5%
Despesas com a realização das
atividades previstas no plano eco
escolas

1
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Intervenções

Ações

Objetivos

Construção e
Equipamento do
Laboratório de
Reabilitação

Planeamento do
espaço para o
Laboratório de
Reabilitação
Equipamento do
Laboratório de
Reabilitação

- Elaborar uma proposta de
organização do espaço para o
Laboratório de Reabilitação

Reestruturação do
Protocolo existente
com a CMB, de modo
assegurar as
atividades a
desenvolver no
Centro Social do
Lidador
-Reuniões com a
responsável pelo
Centro Social do
Lidador e outras
entidades da CMB;
-Planeamento das
atividades a
desenvolver;
- Execução das
atividades planeadas.

-Desenvolver articulação com o
Centro Social do Lidador
-Contribuir para a formação
dos estudantes.

(Atividade
partilhada entre
o CLE e a TO)
Colaboração nas
atividades de
reabilitação com
o Centro Social
do Lidador de
Beja

- Equipar o Laboratório

Indicadores de
resultado
Tempo em que a
obra foi realizada
/Tempo previsto
para conclusão
Equipamento
existente/
Equipamento
previsto
Estabelecimento
de protocolo;
- atividades
desenvolvidas/
atividades
planeadas.

Metas

Estimativa orçamental

Que no dia 1 de Outubro de 2012,
o Laboratório de Reabilitação
esteja a funcionar.

Despesas com as obras.

Despesas com o equipamento.

-Atualização do protocolo até
Março de 2012;
- Que no 2º semestre de 2012 se
realizem atividades de reabilitação,
no âmbito do protocolo.

Sem custos adicionais
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Intervenções

Ações

Objetivos

Colaboração nas
atividades de
reabilitação com
o Centro de
Paralisia
Cerebral de Beja.

-Elaboração de
Protocolo, de modo
assegurar as
atividades a
desenvolver no
Centro de paralisia
cerebral;
-Reuniões com a
responsável pelo
Centro de paralisia
cerebral;
-Planeamento das
atividades a
desenvolver;
- Execução das
atividades planeadas.
- Seminário para
apresentação de
trabalhos realizados
pelos estudantes do
CLE nas diferentes
unidades curriculares
. Exposições de
posters
. Exposições

-Desenvolver articulação com o
Centro de Paralisia Cerebral;
-Contribuir para a formação
dos estudantes.

Informando

. Divulgar os trabalhos
realizados pelos estudantes do
CLE

Indicadores de
resultado
Estabelecimento
de protocolo;
- atividades
desenvolvidas/
atividades
planeadas.

-Número de
trabalhos
apresentados/
número de
trabalhos
previstos.

Metas

Estimativa orçamental

-Estabelecimento de protocolo até
Março de 2012;
- Que no 2º semestre de 2012 se
realizem atividades de reabilitação,
no âmbito do protocolo.

Sem custos adicionais

-Aumentar a divulgação de
trabalhos apresentados pelos
estudantes.

A definir

- Número de
alunos presentes/
número de alunos
do CLE.
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Intervenções

Ações

Objetivos

Espaço aberto à
Comunidade

-Criação de espaço
aberto à comunidade.

-Criar um espaço de prestação
de serviços à comunidade
- servir de treino aos
estudantes

Dia aberto à
Comunidade (12
de Maio 2012)

Formação sobre
plataforma
moodle

A definir

1 sessão de formação

Contribuir para a promoção da
saúde da população

Contribuir para uma melhor
utilização desta ferramenta no
processo ensino-aprendizagem

Indicadores de
resultado
-Tempo de
adaptação do
espaço/ tempo
previsto
-Equipamento
existente/
Equipamento
previsto
Atividades
previstas/
atividades
realizadas;
N.º de
participantes por
atividade/ N.º de
participantes
previstos
Número de
docentes
participantes da
ESS/ número de
docentes

Metas

Estimativa orçamental

Que no dia 31 Dezembro de 2012 o
espaço aberto à comunidade esteja
a funcionar e a prestar serviços à
comunidade

A definir

Que se concretizem diferentes
atividades no dia 12 de maio de
2012, com a participação de
docentes e estudantes

Sem custos adicionais

Que no dia 1 de Abril se tenha
realizado a formação sobre a
plataforma Moodle

Sem custos
Adicionais (formador do IPBeja)
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Intervenções

Ações

Objetivos

Importância/
Impacto do 2º
semestre do CLE
no resto do
curso e na
projeção da vida
profissional

Trabalho a
desenvolver pala
equipa do 2º semestre
do CLE

Conhecer a importância que
este semestre tem no resto do
curso e na projeção da vida
profissional

Apetrechar o
laboratório de
Enfermagem
com elementos
de avaliação do
desenvolvimento
infantil

. Desenvolvimento de
protocolos com as
escolas ensino préprimário e 1º ciclo
. Criação de
elementos de
avaliação do
desenvolvimento
infantil

Contribuir para a formação dos
estudantes

Indicadores de
resultado
Data de entrega
do trabalho/data
prevista
N.º de docentes
presentes na
reunião de
apresentação/ N.º
de docentes
N.º de estudantes
presentes na
reunião de
apresentação/ N.º
de estudantes
existentes do CLE
Nº de elementos
de avaliação do
desenvolvimento
infantil;

Metas

Estimativa orçamental

Que no final de Dezembro o
trabalho seja apresentado por
escrito ao Diretor da ESS e ao
Serviço de Planeamento e
Desenvolvimento Estratégico do
IPBeja e em reunião marcada para
o efeito aos docentes e estudantes
da área científica.

Sem custos adicionais

Que até dia 31 de Julho sejam
estabelecidos protocolos com 2
instituições de ensino pré-primário
e 1º ciclo.

Sem custos adicionais

N.º de protocolos
estabelecidos/nº
de protocolos
previstos
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Intervenções

Ações

Objetivos

Promoção de
formação a nível
de pesquisa em
base de dados e
elaboração de
trabalhos
escritos

Seminários ao longo
do ano letivo

Desenvolver competências a
nível da pesquisa em base de
dados e elaboração de
trabalhos escritos.

Promover a
realização de
novo plano de
estudos para o
CLE

Reuniões

Promover a adequação do
curso às novas realidades

Contactos com
entidades parceiras
.Aprovação pelo CTC
do IPBeja

Indicadores de
resultado
Número de
seminários
realizados/nº de
seminários
previstos
Nº de alunos
presentes/nº de
alunos da escola

Metas

Estimativa orçamental

Que no final de Julho todos os
estudantes adquiram
competências nesta área

Sem custos adicionais

Data de realização
do plano de
estudos/data
previsto para a
realização
Parceiros
participantes/parc
eiros previstos
Reuniões
realizadas/reuniõ
es previstas

Que o novo plano de estudos do
CLE esteja aprovado pelo CTC até
ao dia 31 de Dezembro de 2012.

Sem custos adicionais
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2.2.4. Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Intervenções

Ações

Objetivos

Formação

Divulgação Interna

Divulgação de trabalhos e projetos
realizados por alunos do curso
Identificação e definição de medidas
concretas de combate ao insucesso
e abandono escolar

Combate ao
insucesso escolar

Interdisciplinaridade

Articulação Externa

Envolvimento
Externo

Visitas de Estudo

Bibliografia

Realização de trabalhos
interdisciplinares, permitindo uma
visão integrada de projetos pelos
alunos
Obtenção junto da comunidade
externa das necessidades de
desenvolvimento de trabalhos para
posterior integração nos elementos
de avaliação dos cursos
Participação de profissionais das
áreas nucleares dos cursos através
de palestras e apresentações nas
suas UC
Visitas aos ambientes de trabalho
contextualizados com as saídas
profissionais dos cursos
Atualização bibliográfica nas áreas
de intervenção da ESTIG

Indicadores de
realização/resultado
Sessões de divulgação

Metas

Estimativa orçamental

Uma sessão por curso

N.A.

Relatório descritivo e
analítico da situação e
propostas de ação
realizados pelas CTCP dos
cursos
Trabalhos realizados nas UC
dos cursos seguindo esta
metodologia

Um relatório por curso

N.A.

Um trabalho por curso

N.A.

Relatório de necessidades
por área de competência da
ESTIG

Um relatório por curso

Recursos Humanos
internos

Número de
palestras/apresentações
por curso

Uma por cada ano
curricular/curso

Despesas de deslocação e
estada (app. 3.000,00 €)

Visitas realizadas

Duas
visita/semestre/curso
(Curso de Turismo 10
visitas/semestre)
30 registos/curso

Obtenção junto dos
serviços financeiros
(motorista, combustível e
manutenção)
Estimativa, 5.000,00 €

Número de registos
adquiridos
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Intervenções

Ações

Objetivos

Oferta
Formativa

Cursos de 2.º Ciclo

Criação do curso de 2.º ciclo em
Gestão/Contabilidade
Criação do curso de 2.º ciclo em
Ensino da Informática (em
articulação direta com ESEB)
Continuidade da oferta do curso de
Mestrado em Engenharia de
Segurança Informática

Ensino a distância

CET

Pós-Graduações

Indicadores de
realização/resultado
Submissão do pedido de
acreditação junto da A3ES
Submissão do pedido de
acreditação junto da A3ES

Metas

Obtenção condições para
início de funcionamento

Início de nova edição
do curso

Fomentar ativamente o uso das
tecnologias de informação e
mediatização de conteúdos
tendente ao incremento da oferta
formativa no paradigma de eLearning
Aferição do funcionamento do curso
de Solicitadoria na vertente de
ensino a distância, com continuada
procura das melhores soluções
tecnológicas para o seu
desenvolvimento
Continuidade da oferta de cursos
CET que prevejam o prosseguimento
de estudos nos cursos de 1.º ciclo da
ESTIG

Percentagem de UC dos
cursos com conteúdos
relevantes na plataforma
moodle

80% da UC dos cursos

Relatório de funcionamento
e conclusões decorrentes da
auscultação interna a
alunos e docentes

1

Número de cursos CET que
obtêm condições para início
de funcionamento

4 cursos (PIRLC, BS, CO
e PEPC)

Continuidade da oferta dos cursos de PG
(Gestão de Projetos e Segurança e Higiene no
Trabalho); Início da PG em Contabilidade e
Finanças em Sines e Odemira e de Segurança
Informática em Sines

Número de edições em
funcionamento

5 (uma edição de cada
curso de PG)

Estimativa orçamental
4.500,00 €
4.500,00 €

Não determinável, por
dependência direta dos
recursos humanos
disponíveis
Constituição de equipa de
apoio ao e-learning
(vertente pedagógica,
técnico e mediatização de
conteúdos)

Não determinável, por
dependência direta dos
recursos humanos
disponíveis
0 €. Os cursos de PG são
autossustentados,
gerando ainda receita
líquida para a instituição.

40

Investigação,
Desenvolvime
nto e Inovação

Ações

Objetivos

Cursos de Curta
Duração

Formação ao longo da vida dos
ativos da envolvente externa da
instituição (Segurança Contra
Incêndios em Edifícios, Sistemas de
Informação Geográfica, Autocad)
Aumento da prestação de serviços
realizada pelos laboratórios
sedeados nas ESTIG e em projetos
desenvolvidos por docentes dos
diversos departamentos do IPBeja
(Projetos internos, pelo Centro de
Conhecimento do IPBeja e Centro
Vasco da Gama)

Prestação de Serviços

Eventos

Parcerias

Realização de eventos para
intercâmbio de conhecimento e
tecnologia nas áreas de intervenção
da ESTIG
Fomentar a procura e ligação a
Entidades Externas e Instituições de
Ensino Superior nacionais e
internacionais, tendo em vista a
criação de redes de conhecimento e
parcerias para desenvolvimento de
projetos em cooperação

Indicadores de
realização/resultado
Número de cursos em
funcionamento

Metas

Estimativa orçamental

3 cursos em
funcionamento

0 €. Os cursos de Curta
Duração são
autossustentados,
gerando ainda receita
líquida para a instituição.

Número de eventos
realizados

Um por área de cada
curso ministrado na
ESTIG

6.000,00 €

Número de parcerias
realizadas

1 por curso

Número de prestações de
serviço e projetos, e receita
gerada pelas prestações de
serviço realizadas
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Intervenções

Ações

Objetivos

Alunos

Integração em
projetos

Fomentar a participação de alunos
em projetos e prestações de serviço
desenvolvidas na ESTIG
Fomentar o espírito de iniciativa dos
alunos ao longo do curso, através de
formação específica em
empreendedorismo e criação de
empresas
Desenvolvimento do sistema de
informação através de plataforma
online para interlocução com os
antigos alunos, promovendo assim a
sua ligação à instituição

Empreendedorismo

Ligação com os
diplomados

Indicadores de
realização/resultado
Número de alunos que
participam em projetos ou
prestações de serviço
Número de formações
realizadas

Metas

Número de diplomados
registados na plataforma

150

Estimativa orçamental

5

3

Cronograma das Ações
Ano/Mês
Ações
Divulgação Interna
Combate ao insucesso escolar
Interdisciplinaridade
Articulação Externa
Envolvimento Externo
Visitas de Estudo
Bibliografia
Cursos de 2.º Ciclo

1

2

3

4

5

6

2012
7

8

9

10

11

12
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Ensino a distância
CET
Pós-Graduações
Cursos de Curta Duração
Prestação de Serviços
Eventos
Parcerias
Integração em projetos
Empreendedorismo
Ligação com os diplomados
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2.3.

Atividades a desenvolver pelas Unidades Orgânicas de Apoio à

Formação e ao Desenvolvimento
De forma complementar, e em articulação com as restantes estruturas do IPBeja, as
Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e Desenvolvimento: Biblioteca, Museu Botânico,
Centro de Transferência de Conhecimento e Exploração Agrícola, propõem para 2012 as
seguintes atividades:

2.3.1

Biblioteca

Intervenções

Ações

Objetivos

Avaliação da
qualidade dos
serviços de
documentação

Elaboração de
questionário
modelo de
avaliação da
satisfação do
utilizador.

 Elaborar o
questionário,
definindo às
áreas em que se
pretende aferir
resultados

Indicadores de
resultado
Obter o
questionário final
aprovado para
implementação no
serviço.

Metas

Elaboração de
inquérito
Definição dos
momentos de
aplicação de
inquéritos
N.º de inquéritos
válidos recolhidos

Aplicação de
questionários
semestralmente
(2 momentos
de avaliação).

Estimativa
orçamental

Documento
final elaborado,
a provado e
pronto para
aplicação até
final de Janeiro.

0€

 Aplicar a fase
de teste para
eventual
remodelação
necessária.
Implementação
de questionário
de satisfação
dos utilizadores

 Avaliar a
qualidade dos
serviços
prestados
 Percepção da
avaliação dos
utilizadores
relativamente
aos serviços em
avaliação da
biblioteca
 Detetar quais
os produtos e
serviços mais
úteis e de maior
interesse
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Intervenções

Ações

Objetivos

Indicadores de resultado

Metas

Avaliação da
qualidade dos
serviços de
documentação

Recolha e análise dos
dados

 Tratamento sintético
dos dados recolhidos

Elaboração de informação
interna dos dados recolhidos e
da sua validade para prossecução
da próxima fase.

Elaboração de relatório
prévio* (aferição dos
resultados e proposta
de melhorias) e
comunicação interna e
externa dos resultados.

 Avaliação dos serviços
através da recolha de
dados objetivos que
permitam ajustar os
serviços às necessidades
manifestadas pelos
utilizadores.
 Definição de
prioridades para a
política a médio prazo
do serviço.
 Envolvência da equipa
com as linhas
orientadoras da política
a definir em termos da
satisfação das
necessidades dos
utilizadores.

 Elaboração de
informação sumária
quantitativa sobre a
informação recolhida
(n.º de questionários
válidos recolhidos).
 Disponibilização do
relatório final, com
análise sintética de
resultados na forma
quantitativa e
qualitativa.
 Apresentação de
medidas futuras em
resposta ao que for
detetado como maior
debilidade da biblioteca.

* Dado o espaço
limitado de tempo o
relatório final só deverá
ser publicado em início
de 2013.

Estimativa orçamental

Publicação de relatório com
considerações finais em termos
de planeamento das atividades
da Biblioteca.
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Intervenções

Ações

Objetivos

Indicadores de resultado

Metas

Estimativa orçamental

Inventariação do
fundo
documental em
RFID

Atualização do
inventário do fundo
documental

Organizar o acervo,
Identificar documentos
mal arrumados,
Verificar se há
documentos
extraviados;
Identificar documentos
que necessitam de ações
de conservação e
restauro;
Conferir possíveis
problemas nas etiquetas
que indicam a
localização dos livros.
O inventário permite
ainda uma análise à
coleção e estabelecer
critérios de apoio ao
processo de avaliação e
definição de política de
aquisições.

Inventário completo –
em sistema RFID - de
todo o fundo
documental da
Biblioteca do IPBeja.

Inventariação do fundo
documental, potencializando o
investimento no sistema de
implementação da tecnologia
RFID, de modo a se tirar
vantagem em termos da gestão
electrónica dos acervos e da
criação de serviços inovadores,
tendo em vista as grandes
vantagens que esta tecnologia
oferece na captura de dados para
automação. Neste caso na
disponibilização de serviço de
apoio ao utilizador na localização
física automática dos
documentos.

Custos:
Opção 1 – aquisição do
equipamento:
. Kit de Inventariação portátil
3.750€ + IVA
Opção 2 – Aluguer do
equipamento:
.Aluguer mensal:
675€ + IVA
. Portes de Envio +
Seguro
50€ + IVA
Não havendo disponibilidade
financeira, a 2ª opção seria
suficiente para se avançar com
o projeto com um aluguer de 2
meses.
No próximo ano (2013) far-se-ia
a aquisição ou no caso de ainda
ser inviável financeiramente
far-se-ia um aluguer de 15 dias
(475 €) para atualização.
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Intervenções

Criação de
biblioteca digital
dos trabalhos
académicos em
formato e-book

Ações

Objetivos

Indicadores de resultado

Criação de uma base de
informação a nível da
relação cota-localização
espacial do documento,
que permitirá a criação
de um sistema
automático de
localização de
documentos da
Biblioteca.
Digitalização dos
trabalhos final de curso

Criação de sistema
automático de apoio ao
utilizador na localização
espacial do documento
físico.

Criação da base
informativa base para
integração com a
aplicação que permitirá
a visualização da
informação da
localização do exemplar.

 Criação de arquivo
através de preservação
digital
 Acesso remoto aos
documentos
 Torna desnecessário o
trabalho dos técnicos
na tarefa de ir buscar e
posteriormente de
arrumar os trabalhos
em depósito.

N.º de trabalhos
digitalizados

Metas

Estimativa orçamental

Criação de arquivo digital
integrado com o módulo de
catalogação e a interface de
pesquisa em linha – OPAC.
A visualização do ficheiro em
streamming ou em formato ebook impede a cópia e download
integral dos trabalhos, de modo a
se acautelar o respeito pelos
direitos de autor.

Custos directos: 0€
(não é necessário aquisição de
equipamento)
Custos indirectos (ainda não
estimados pelos Serviço de
Tecnologias de Informação):
requisitos técnicos necessários
a nível de hardware –
ressalvando no entanto, que
estes requisitos são necessários
para podermos usufruir da
actualização de todos os
módulos da nova versão GIB
2012, não sendo apenas
necessários ao módulo das
publicações.
Especificação dos requisitos:
 a máquina para correr o gib
versão 2012, deverá ter 8 GB
de memória (mínimo).
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 uma 2ª máquina (virtual) com
8 GB de memória, na
eventualidade de
pretenderem usar o gib-net
com Datacenter no IPBeja.
Neste caso é necessário
possuir licenciamento de
Microsoft Terminal Services
2008.
Disponibilização em
catálogo on-line com
organização temática –
por curso.

 Permite o acesso
durante 24H. aos
trabalhos académicos,
o que não é possível
presentemente, pois o
serviço apenas funciona
enquanto estão
presentes os técnicos
(até às 19.30h.).

N.º de registos com
acesso ao formato digital
do documento, com
possibilidade de
visualização em formato
e-book e com
organização temática
atribuída.
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Cronograma das Ações
Ano/Mês
Ações
1.1 Elaboração de questionário modelo de avaliação da satisfação
do utilizador.
1.2 Implementação de questionário de satisfação dos utilizadores
1.3 Recolha e validação dos dados
1.3 Elaboração de relatório (prévio)
2.1 Atualização do inventário do fundo documental
2.2 Criação de uma base de informação a nível da relação cotalocalização do documento
3.1 Digitalização dos trabalhos final de curso
3.2 Disponibilização em catálogo on-line com organização temática
– por curso.

1

2

3

4

5

6

2012
7 8

9

10

11

12

2.3.2. Museu Botânico

1. Exposição Longa Duração
2. Comemoração do Dia Internacional dos Museus (Maio)
3. Semana da Ciência e da Tecnologia (Novembro)
4. Ciclo de Conferências (Primavera)
5. Exposições Temporárias (2)
6. Ciência no Verão
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2.3.3. CTC – Centro de Transferência de Conhecimento
Intervenções

Ações

Objetivos

IPBeja
Empreendedorismo
Desenvolver ações de
reflexão de incentivo
de boas práticas de
empreendedorismo e
de contacto com
empreendedores

Conversas com
empreendedores

Aumentar o n.º de alunos que
apresentam projetos de criação
de empresas junto do Centro
de
Transferência
do
Conhecimento/IPBeja
Empreendedorismo

N.º
de
alunos
que
apresentam projetos de
criação de empresas junto
do Centro de Transferência
do Conhecimento/IPBeja
Empreendedorismo

Promover
o
empreendedorismo através do
contacto
com
jovens
empreendedores da região

Nº de estudantes do IPBeja
participantes, por colóquio
“conversas
com
empreendedores”

Promover e dar formação sobre
o empreendedorismo aos
alunos do IPBeja

Nº
estudantes
participantes nas oficinas
de formação, por oficina

Concurso Poliempreende 9
Oficinas de formação em
empreendedorismo

Indicadores de resultado

Nº estudantes e de
docentes envolvidos nas
ações de formação,
divulgação/promoção e
acompanhamento do
concurso poliempreende

Metas
Duplicar o n.º de alunos
que apresentam projetos
de criação de empresas
junto do Centro de
Transferência
do
Conhecimento/IPBeja
Empreendedorismo

Estimativa
orçamental
Não determinado.
Despesas a
identificar sujeitas a
cabimentação e
prévia aprovação
de Conselho de
Gestão

Duplicar
o
n.º
de
estudantes do IPBeja por
colóquio “conversas com
empreendedores”
Duplicar o envolvimento
de alunos e docentes do
IPBeja
no
concurso
poliempreende
3 oficinas de formação em
empreendedorismo, por
ano
Participação de 20 alunos
por oficina de formação
em empreendedorismo
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Intervenções

Ações

Objetivos

Indicadores de resultado

Metas

Candidatura ao
Sistema Regional de
Transferência de
Tecnologia
(INAlentejo)

Criar uma incubadora de
empresas de base
tecnológica (mediante
aprovação da candidatura
ao Sistema Regional de
Transferência de
Tecnologia) – construção e
apetrechamento

Fomento
do
empreendedorismo
e
da
criação de novas ideias de
negócio e de novas empresas
de base tecnológica junto da
comunidade, em geral (tendo
por base a zona de intervenção
primária correspondente ao
Distrito de Beja) e pela
comunidade académica do
IPBeja, em particular.
Melhorar a comunicação entre
as estruturas de Investigação,
Desenvolvimento
e
Transferência
do
Conhecimento do IPBeja e o
tecido empresarial

Nº
de
protocolos
estabelecidos de suporte ao
funcionamento
da
Incubadora

5 protocolos;

Estratégia de
posicionamento
nacional e
internacional – IPBeja
Empresas
Incrementar a ligação
entre o IPBeja e o
tecido empresarial

Divulgação sobre o
potencial tecnológico do
IPBeja (docentes e alunos)
Desenvolvimento de
plataforma Web que
permita fazer a pesquisa
do conhecimento,
tecnologias e serviços do
IPBeja
Levantamento junto das
empresas sobre as
necessidades formativas

Promover as oportunidades de
transferência de conhecimento
entre o IPBeja e o tecido
empresarial

1 regulamento.

Estimativa
orçamental
Custo de
construção e
apetrechamento

Regulamento de
funcionamento da
Incubadora.

Nº de consultas da base de
dados com identificação das
atuais e potenciais parcerias
estratégicas no âmbito da
Investigação,
Desenvolvimento
e
Transferência
do
Conhecimento
Nº de solicitações externas
para a concretização de
parcerias

4 solicitações externas
para a concretização de
parcerias;

Custos suportados
pelo projeto I2TP

3
protocolos
estabelecidos
para
contratualização
e/ou
desenvolvimento
de
projetos com o IPBeja
2 cursos de formação “à
medida” desenvolvidos

Nº
de
protocolos
estabelecidos
para
contratualização
e/ou
desenvolvimento
de
projetos com o IPBeja
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Nº de pessoas que acedem
à plataforma Web de
divulgação
do
conhecimento, tecnologias
e serviços do IPBeja, por
ano

Estratégia de
posicionamento
nacional e
internacional
Conceber plano de
incentivo da
propriedade
intelectual

Realização de eventos de
sensibilização da
comunidade académica do
IPBeja

Incentivar a inovação através
da valorização e proteção dos
resultados das atividades de
I&D realizadas no seio do
IPBeja

1 Plano de Ação de Oferta
formativa ajustado ao perfil
de necessidades de
formação do tecido
empresarial
Nº de solicitações de
registos
de
marcas,
patentes e/ou modelos de
utilidade

Duplicar
o
n.º
de
solicitações de registos de
marcas, patentes e/ou
modelos de utilidade

Não determinado.
Despesas a
identificar sujeitas a
cabimentação e
prévia aprovação
de Conselho de
Gestão
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Cronograma das Ações
Ano/Mês
2012
Ações
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Conversas com empreendedores.
Concurso Poliempreende 9
Oficinas de formação em empreendedorismo
Construção e apetrechamento da incubadora
Divulgação sobre o potencial tecnológico do IPBeja (docentes e alunos).
Desenvolvimento de plataforma Web que permita fazer a pesquisa do conhecimento, tecnologias e serviços
do IPBeja
Levantamento junto das empresas sobre as necessidades formativas
Realização de eventos de sensibilização da comunidade académica do IPBeja
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2.3.4. Exploração Agrícola
Intervenções

Ações

Objetivos

Indicadores de resultado

Metas

Reorganização
da dinâmica
funcional da
Exploração
Agrícola

Assunção de novo modelo
de gestão para a
Exploração Agrícola
subjacente ao seu
reconhecimento como
Unidade Orgânica de
Apoio à Formação e ao
Desenvolvimento

Agilizar procedimentos
no que respeita à
aquisição de factores de
produção e venda de
produtos.

Realização atempada e
tecnicamente adequada e
eficiente, das tarefas inerentes às
diversas actividades, através de
uma maior proximidade entre a
decisão e a execução por operários
competentes.

Redução de 25% dos stocks de
fertilizantes e pesticidas.

Para o objectivo a)
 Nº de aulas realizadas na
Exploração Agrícola, por
ano;
 % de docentes do IPBeja
participantes em
actividades na Exploração
Agrícola, por ano;
 % de estudantes
participantes em
actividades na Exploração
Agrícola, por ano;

Realizar pelo menos 50 aulas na
Exploração Agrícola, por ano;

Continuação da
Implementação do Plano
de Acção contratualizado
no Plano Estratégico

Possibilitar a
contratação de recursos
humanos, sempre que
as actividades a
desenvolver assim o
exijam.
a) Melhorar a ligação
das actividades e
trabalhos desenvolvidos
na Exploração Agrícola à
formação e ao ensino;

Melhorar a margem bruta e a
margem de contribuição das
diversas actividades da
Exploração Agrícola.

Participação anual de 10% dos
docentes da ESA nas actividades
da Exploração Agrícola;
Participação anual de 10% dos
estudantes do IPBeja/ESA em
actividades na Exploração
Agrícola;

Estimativa
orçamental
Equipamento
informático, fax,
fotocopiadora e
impressora
50.000,00€

Disponibilizar
transportes para
alunos e docentes.
Melhoria de
infraestruturas.
Reforço de
equipamentos.
75.000,00€
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Continuação da
Implementação do Plano
de Ação contratualizado
no Plano Estratégico

b) Estimular a ligação
entre as actividades de
experimentação e a
investigação aplicada
nas diversas áreas do
conhecimento com a
prática agrícola

Para o objectivo b)
 Nº de estudos realizados
na Exploração Agrícola,
por ano;
 % de docentes do IPBeja
que desenvolveram
estudos na Exploração
Agrícola, por ano;
 Nº de eventos de
divulgação dos estudos
realizados e/ou em curso
na Exploração Agrícola,
por ano;
 Nº de notícias de
divulgação dos
estudos/eventos
realizados e/ou em curso
na Exploração Agrícola,
por ano;

c) Estreitar a ligação
com a comunidade
agrícola

Para o objectivo c)
 Nº de estudos/actividades
realizados por
associações, empresas
e/ou agricultores na
Exploração Agrícola, por
ano;

Realizar pelo menos 10 estudos
na Exploração Agrícola, por ano;
 Realizar pelo menos 2
eventos de divulgação
dos estudos realizados
e/ou em curso na
Exploração Agrícola, por
ano;
 Promover a realização
por associações,
empresas e/ou
agricultores de pelo
menos 2 estudos ou
actividades na
Exploração Agrícola, por
ano;
 Promover a realização de
2 ações de formação
profissional na
Exploração Agrícola, por
ano;
 Garantir que sejam
consideradas receitas da
Exploração Agrícola, pelo
menos 50% das
contrapartidas
monetárias, resultantes
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Continuação da
Implementação do Plano
de Acção contratualizado
no Plano Estratégico

d) Reforçar a
participação na
componente de
formação profissional

das actividades
desenvolvidas na
Exploração Agrícola, por
ano.

Para o objectivo d)
 Nº de acções de formação
profissional realizadas na
Exploração Agrícola, por
ano;




Nº de formandos
participantes em ações de
formação profissional
realizadas na Exploração
Agrícola.

Aplicação na Exploração
Agrícola ou no exterior
de pelo menos 50% dos
estudos/projectos
desenvolvidos.

Cronograma
Ano/Mês
Ações
Assunção de novo modelo de gestão para as Explorações Agrícolas subjacente ao seu
reconhecimento como Unidade Orgânicas de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento
Continuação da Implementação do Plano de Acção para 2011-2013

1

2

3

4

5

6

2012
7 8

9

10

11

12
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2.4.

Atividades a desenvolver pelos Departamentos

Os Departamentos são estruturas permanentes de criação, transmissão de conhecimento e
de apoio científico, técnico e administrativo aos Diretores das Unidades Orgânicas
coadjuvando-os na gestão do pessoal docente afecto a uma determinada área científica ou
conjunto de áreas científicas afins e na implementação da atividade académica nas
diferentes unidades orgânicas de ensino e investigação.
As atividades previstas para cada departamento são apresentadas de acordo com os
seguintes indicadores:


Pessoal docente e não docente em processo de formação e a concluir em 2012,



Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos
científicos, comunicações) previstos para 2012,



Prestação de Serviços à Comunidade,



e Outras Atividades.
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2.4.1. Departamento de Biociências

Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Docentes ausentes do departamento em condições
excepcionais (comissões de serviço, licença sem
vencimento, etc.)

27
24
3

Pessoal Não Docente

6

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador
Docentes envolvidos em processo de
formação em 2011

Nº

Área
2
1

Docentes que terminam o processo de
formação em 2012
Pessoal não docente, afeto ao departamento,
em processo de formação

5
1
1
3

Paisagem, biodiversidade e Sociedade
Ordenamento do território e Desenvolvimento Sustentável
Ciências da educação – Ensino das Ciências Naturais
Ciências Agrárias
Gestão dos Recursos Hídricos
Viticultura

Grau de Formação
Doutoramento

Doutoramento

1
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Processos de Investigação e Experimentação (projectos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2012
Publicações, comunicações e patentes
Indicador
Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui
revistas e actas de eventos desde que se preveja ficarem
registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica
internacional)
Comunicação pública sem publicação (por exemplo,
apresentação como invited speaker, palestra, ação
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos
documentos de suporte.

Quanti
dade
20

Área CNAEF

Área FOS

621/421/851

1.6/4.1/4.2/4.4

21

Projetos de Investigação
Indicador
Projetos de Investigação a candidatar durante 2012
Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já
candidatados e cuja realização se prevê que decorra
total ou parcialmente em 2012

Quantidade
0
7

Área
CNAEF
621/421/8
51

Área FOS

1.6/4.1/4.2
/4.4
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Prestação de Serviços à Comunidade
Indicador

Quantidade

Área CNAEF

Área FOS

Prestação de Serviços à comunidade em 2012

Vários

621/421/851

1.6/4.1/4.2/4.4

Prestação de serviço não regular

Vários

621/421/851

1.6/4.1/4.2/4.4

Outras Atividades previstas para 2012
Identificação

Área

Nº docentes
envolvidos

Nº de pessoal
não docente
envolvido

Participação na missão como Presidente na Sub
Comissão de Uva de Mesa, Passas e Produtos não
Fermentados da Videira da OIV (Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin)

1

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não docente, alunos,
comunidade)
Comunidade

Participação em ações de divulgação dos cursos
lecionados na ESA em escolas secundárias
estabelecimentos de ensino profissional
Participação/ colaboração em workshop de projecto
internacional sobre combate à desertificação
Sessões de Educação Ambiental em Escolas do 1º ciclo
Organização do VI curso internacional em ARAL- Action
Research Action Learning

6

Alunos, comunidade

1

Alunos, comunidade

1
1

Alunos
Alunos
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Organização do 10º Congresso Nacional de Proteção
Integrada/2013
Ação de formação/Colóquios- Culturas energéticas /
biocombustíveis
Demonstração técnica/ Culturas arvenses, máquinas
agrícolas
Mostra Técnica em Cereais
Ação de sensibilização/formação – tema: proteção das
florestas
Participação no Dia Mundial da Floresta, em parceria
com a CMBeja
Mini-cursos de identificação de insectos e aranhas
Apoio técnico aos empresários e empresas agrícolas,
através da divulgação dos resultados obtidos e no
aconselhamento dos itinerários técnicos mais
ajustados às culturas
Apoio à formação em contexto de trabalho de alunos
dos cursos profissionais da ACOS
Peritagens/Colaboração com a PERIAGRO
Apoio técnico à Cofral
Inspeção de pulverizadores
Semana da Ciência Viva

27

5

Alunos, docentes, comunidade

27

3

Comunidade

27

2

Comunidade

4
2

2

Comunidade
Comunidade, alunos

1

Comunidade, alunos

3
27

2
3

Comunidade, alunos
Comunidade

3

1

Comunidade

4
4

Comunidade
Comunidade
Comunidade
Comunidade

1
2
2
27
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2.4.2. Departamento de Ciências Empresariais

Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Docentes a tempo parcial
Pessoal Não Docente

29
23
6
0

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador
Docentes envolvidos em processo de
formação em 2011

Docentes que terminam o processo de
formação em 2012

Nº

Área
3
7
1
2
1
2
1
1

Direito
Gestão
Estratégias e Politicas Territoriais
Ciências Sociais e Jurídicas
Direito
Gestão
Direito
Estratégias e Politicas Territoriais

Grau de Formação
Doutoramento
Doutoramento
Pós-doutoramento
Pós-Doutoramento
Pós-graduação
Doutoramento
Pós-graduação
Pós-doutoramento
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2012
Publicações, comunicações e patentes
Indicador
Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui
revistas e actas de eventos desde que se preveja ficarem
registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica
internacional)
Comunicação pública sem publicação (por exemplo,
apresentação como invited speaker, palestra, ação
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos
documentos de suporte.

Quantidade
6
1
2

Área
CNAEF
380
812
340

5

340

Área FOS
5.5
5.9
5.2
5.2

Projetos de Investigação
Indicador
Projetos de Investigação a candidatar a nível nacional
durante 2012
Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já
candidatados e cuja realização se prevê que decorra total
ou parcialmente em 2012

Quantidade
2

Área
CNAEF
380

1

812

Área FOS
5.5
5.9
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Outras Atividades previstas para 2012
Identificação

Ação de promoção do curso de
Gestão de Empresas (Abril/Maio
2012)
Conferência Internacional no âmbito
do projeto OTAlentejo
Formação em Contabilidade
Apoio na gestão das empresas da
região
Curso de curta duração (20h)
Empreendedorismo: Da análise de
oportunidade de negócio á criação
da empresa”
ACTUALTUR – evento da
responsabilidade dos alunos do 3º
ano de turismo
Conferências da Universidade Sénior
de Aljustrel
Coordenação do estudo “Novas
Oportunidades em torno do Porco
Alentejano - ACPA”

Área

Nº docentes envolvidos

Nº de pessoal
não docente
envolvido

Gestão

4

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não
docente, alunos,
comunidade)
Comunidade

Turismo

4

Comunidade

Contabilidade e Fiscalidade
Gestão/Contabilidade/Finanças

1
4

Alunos
Comunidade

Empreendedorismo

3

Alunos

3

Alunos

1

Alunos da Universidade
Sénior, Comunidade
Comunidade

1
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2.4.3. Departamento de Saúde

Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Docentes a tempo parcial
Docentes ausentes do departamento em condições
excecionais (comissões de serviço, licença sem
vencimento, etc.)
Pessoal Não Docente

55
26
29
3

2

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador

Docentes envolvidos em processo de formação em 2011

Docentes que terminam o processo de formação em 2012

Nº

Área

1
3
4
10

226
311
720
723

3

723

Grau de
Formação
Doutoramento

Doutoramento

65

Publicações, comunicações e patentes
Indicador

Quantidade

Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui
revistas e actas de eventos desde que se preveja ficarem
registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica
internacional)
Comunicação pública sem publicação (por exemplo,
apresentação como invited speaker, palestra, ação divulgação
científica, etc.) com referência ao IPBeja nos documentos de
suporte.

2
6
7

Área
CNAEF
720
723
726

1
8
5

226
723
726

Área
FOS
3.3

Projetos de Investigação
Indicador
Projetos de Investigação a candidatar durante 2012
Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já
candidatados e cuja realização se prevê que decorra total
ou parcialmente em 2012

Quantidade
1
2
1
1

Área CNAEF
723
726
720
726

Área
FOS
3.3
2
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Outras Atividades previstas para 2012
Identificação

Área

Nº docentes
envolvidos

Implementação do Laboratório de TO

726

>5

Nº de pessoal
não docente
envolvido
2

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não docente,
alunos, comunidade)
Estudantes, comunidade
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2.4.4. Departamento de Tecnologias e Ciências Aplicadas

Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Docentes ausentes do departamento em condições
excecionais (comissões de serviço, licença sem
vencimento, etc.)

21
20
1

Pessoal Não Docente

11

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador

Nº

Área

Docentes envolvidos em processo de formação em
2011

9

Engenharia Alimentar (2)
Tecnologia Alimentar (3)
Ciências Biotecnológica/Biotecnologia Alimentar (1)
Ciências Químicas/Ambiente(2)
Tecnologias da Saúde(1)

Grau de Formação
Doutoramento

Docentes que terminam o processo de
formação em 2012

6

Ciências Químicas/Ambiente(2)
Engenharia Alimentar (2)
Tecnologia de Alimentos(2)

Doutoramento

Pessoal não docente, afeto ao departamento,
em processo de formação

2

Engenharia Alimentar

Mestrado

68

Processos de Investigação e Experimentação (projectos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2012
Publicações, comunicações e patentes
Indicador

Quantidade

Área CNAEF

Área FOS

8

850

2.7

14

541

2.11

2

851

2.7

Comunicação pública sem publicação (por exemplo,
apresentação como invited speaker, palestra, ação
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos
documentos de suporte.

4

851

2.7

5

541

2.11

5

850

2.7

Patente registada pelo IPBeja

2

851

2.7

Área
CNAEF
851
541
850
541
851
850

Área FOS

Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui
revistas e actas de eventos desde que se preveja ficarem
registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica
internacional)

Projetos de Investigação
Indicador
Projetos de Investigação a candidatar durante 2012

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já
candidatados e cuja realização se prevê que decorra total
ou parcialmente em 2012

Quantidade
1
3
1
3
2
3

2.7
2.11
2.7
2.11
2.11
2.7
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Prestação de Serviços à Comunidade
Indicador

Quantidade

Prestação de Serviços à comunidade em 2012

1

Área
CNAEF
541

Prestação de serviço não regular

8
2
2

541
851
850

Área FOS

2.11
2.7
2.7

2.11
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2.4.5. Departamento de Engenharia

Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Docentes a tempo parcial
Pessoal Não Docente

40
29
11
1

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador
Docentes envolvidos em processo
de formação em 2011

Nº
6

Área
Informática

Grau de Formação
Doutoramento

Docentes que terminam o processo
de formação em 2012

4

Informática

Doutoramento

2

Eng. Civil

Doutoramento

1

Ambiente

Doutoramento
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Processos de Investigação e Experimentação (projectos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2012
Publicações, comunicações e patentes
Indicador
Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui revistas e actas de eventos
desde que se preveja ficarem registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica
internacional)

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, apresentação como invited
speaker, palestra, ação divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos
documentos de suporte.

Quantidade

Área CNAEF

Área FOS

1

582

2.1/2.7

4

481; 726

2.2/ 3.5

3

523 e 481

1.2/2.2

1

523

2.2

3

443

1.5

1

481/523

1.2/2.2

1

582

2.1/2.7

2

481; 726

2.2/3.5

1

443

1.5
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Projetos de Investigação
Indicador

Quantidade

Projetos de Investigação a candidatar a nível nacional durante 2012

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já candidatados e cuja
realização se prevê que decorra total ou parcialmente em 2012

Área FOS

1
2
1
2
1
1
2 (I2TP e Caderno Electrónico)

Área
CNAEF
523/ 481
481/ 726
443
523/ 481
443
441/443
481/523

1

2.2; 3.5

2.2/ 3.5

1.2/ 2.2
2.2/ 3.5
1.5
1.2/ 2.2
1.5
1.5

Prestação de Serviços à Comunidade
Indicador

Quantidade

Prestação de Serviços à comunidade em 2012

0

Prestação de serviço não regular

2
1
1

Área
CNAEF

Área FOS

582
861
2.2/3.5

2.1/2.7
2.1
2.2/ 3.5
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Outras Atividades previstas para 2012
Identificação

Projeto de investigação de alunos Erasmus
Ensaios laboratoriais
Ensaios laboratoriais
Ensaios laboratoriais e apoio técnico
Formação sobre o Sistema de Comunicação Alternativa “Eugénio
V3”

Organização do evento Artshots 2012 – Laboratórios de Arte e
Comunicação Multimédia

Área

Nº
docentes
envolvidos

Nº de pessoal
não docente
envolvido

Geotecnia

1

1

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não
docente, alunos,
comunidade)
Alunos

Mecânica dos Solos
Engenharia Ambiente
Mecânica dos Solos
Informática/Tecnologias de
Apoio a Pessoas com
Necessidades Especiais

1
1
1
1

1
1
1
0

Alunos
Alunos
Comunidade
Comunidade

Arte e Comunicação
Multimédia

8

Professores e alunos do
secundário
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2.4.6. Departamento de Artes, Humanidades e Desporto

Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Docentes ausentes do departamento em condições
excecionais (comissões de serviço, licença sem
vencimento, etc.)
Pessoal Não Docente

46
20
26

1

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador
Docentes envolvidos em processo de formação em 2011

Nº
13

Docentes que terminam o processo de formação em 2012

5

Área

Grau de Formação
Doutoramento (12)
Mestrado (1)
Doutoramento
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2012
Publicações, comunicações e patentes
Indicador

Quantidade

Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui revistas e actas de
eventos desde que se preveja ficarem registadas na ISI ou noutra base de dados
bibliográfica internacional)

2

Área
CNAEF
213

4

813

Comunicação pública sem publicação (por exemplo, apresentação como invited
speaker, palestra, ação divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos
documentos de suporte.

4

213

7

813/143

2

222

Área FOS
6.4

6.4

Projetos de Investigação
Indicador

Quantidade

Área
CNAEF
213
813
213
813

Área
FOS
6.4

Quantidade

Área CNAEF

Prestação de Serviços à comunidade em 2012

1

213

Área
FOS
6.4

Prestação de serviço não regular

1
6

213
813

Projetos de Investigação a candidatar durante 2012

1
2
1
1

Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já
candidatados e cuja realização se prevê que decorra total
ou parcialmente em 2012

6.4

Prestação de Serviços à Comunidade
Indicador

64
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Outras Atividades previstas para 2012
Identificação

Artshots 2012 – Organização dos VIII
workshops de Arte e Comunicação
Multimédia
Apresentação Pública dos Estágios dos Cursos
de Artes Plásticas e Multimédia e Educação e
Comunicação Multimédia
Seminários de áreas afins às Artes e
Comunicação Multimédia
Exposição Intermédia – Exibição dos
trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos
cursos de APM e ECM a realizar-se entre o 1.º
e 2º semestre

Elaboração de um projeto para a
requalificação dos espaços laboratoriais de
apoio aos cursos de APM, ECM e restantes
disciplinas de Artes.
Participação em mobilidade Erasmus –
Plymoth e Malta

Área

Nº docentes
envolvidos

Audiovisuais e
produção dos
media

10

Audiovisuais e
produção dos
media
Audiovisuais e
produção dos
media
Audiovisuais e
produção dos
media

13

Audiovisuais e
produção dos
media
Audiovisuais e
produção dos
media

Nº de
pessoal
não
docente
envolvido
1

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não docente, alunos, comunidade)

Alunos do IPBeja, alunos e professores do Ensino Secundário

Alunos dos cursos de APM e ECM, docentes do IPBeja e
Comunidade em geral

9

Alunos, docentes do IPBeja e Comunidade em Geral

9

Comunidade do IPBeja

3

Alunos dos cursos de APM e ECM

Aldo Passarinho e Tiago Nunes
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Identificação

Visitas de estudo

Organização de uma residência Artística –
ArteCá
Visitas de acompanhamento da CAP, no âmbito
das Actividades de Enriquecimento Curricular do
1º ciclo, a convite da DGIDC – Direcção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular e APPI –
Associação Portuguesa de Professores de Inglês

Curso “Teaching in English: Professional
English for Higher Education Teachers”
Projeto Tirakilos
Strong-cops
2º ciclo internacional de formação técnica
“Urban Challenger”
2º Ciclo Internacional de Formação Técnica
Formação Técnica sobre desporto de praia
Mini – curso: “Propostas educativas no
âmbito da Expressão Corporal”
Seminário de Inovação em Turismo

Área

Nº docentes
envolvidos

Nº de
pessoal
não
docente
envolvido

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não docente, alunos, comunidade)

Audiovisuais e
produção dos
media
Audiovisuais e
produção dos
media
Ensino do Inglês no
1º ciclo

6

Alunos dos cursos de EB, APM e ECM

9

Antigos e actuais alunos dos cursos de Artes Plásticas e
Multimédia e Educação e Comunicação Multimédia

1

0

Comunidade

Inglês

1

0

Docentes

Desporto

2

2

Comunidade

Desporto
Desporto

1
4

1
1

Desporto

4

1

Desporto
Desporto
Educação Física

4
5
5

1
1
1

Turismo

1

0

Comunidade
Alunos do IPBeja e comunidade em geral
Alunos do curso de licenciatura de Desporto, Cet de Treino
Desportivo de Jovens Atletas, alunos do 12º Ano e Escolas
Profissionais da Região.
Alunos do IPBeja e comunidade em geral
Alunos do 1º ano do curso de licenciatura de Desporto
Alunos do curso de Desporto, Educação Básica e comunidade
educativa em geral.
Alunos do 1º ciclo em Turismo

78

Identificação

Projeto no âmbito de protocolo já assinado
com a Rede de Bibliotecas Escolares
Actividades inerentes à participação do
IPBeja na Rede Internacional de
Universidades Leitoras
Oficina de Formação creditada pelo CCPFCP,
“O Ensino do Português – da Educação PréEscolar ao 2º Ciclo de escolaridade”
Projeto no âmbito de protocolo já assinado
com a Rede de Bibliotecas Escolares
Atividades inerentes à participação do IPBeja
na Rede Internacional de Universidades
Leitoras

Área

Nº docentes
envolvidos

Literacia Verbal

4

Nº de
pessoal
não
docente
envolvido
0

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não docente, alunos, comunidade)

Literacia verbal

3

0

Literacia verbal

Ensino do
Português

3

0

Alunos do Ensino do Português

Literacia Verbal

4

0

Literacia Verbal

Literacia verbal

3

0

Literacia verbal

Literacia Verbal
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2.4. 7. Matemática e Ciências Físicas
Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Pessoal Não Docente

15
15
1

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador
Docentes envolvidos em processo de formação
em 2011

Nº
12

Área
145/461/462

Grau de Formação

Docentes que terminam o processo de
formação em 2012

2

461/462

Doutoramento

Doutoramento

Processos de Investigação e Experimentação (projectos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2012
Publicações, comunicações e patentes
Indicador
Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui
revistas e actas de eventos desde que se preveja ficarem
registadas na ISI ou noutra base de dados bibliográfica
internacional)
Comunicação pública sem publicação (por exemplo,
apresentação como invited speaker, palestra, ação
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja nos
documentos de suporte.

Quantidade

Área CNAEF

Área FOS

3
2

461/462
461/145

1.1
1.1/5.3

3
2

461/462
461/145

1.1
1.1/5.3
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2.4.8. Educação e Ciências Sociais e do Comportamento
Caracterização do Departamento
Recursos Humanos
Pessoal Docente
Docentes a tempo integral
Docentes a tempo parcial
Docentes ausentes do departamento em condições
excecionais (comissões de serviço, licença sem
vencimento, etc.)

23
19
3
1

Pessoal docente e não docente envolvido em processo de formação em 2011
Indicador
Docentes envolvidos em processo de formação em 2011
Docentes que terminam o processo de formação em
2012

Nº
9
2

Área
312/762
312/762

Grau de Formação
Doutoramento
Doutoramento
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Processos de Investigação e Experimentação (projetos de investigação, artigos científicos, comunicações) previstos para 2012
Publicações, comunicações e patentes
Indicador
Publicação científica registada em nome do IPBeja
(inclui revistas e actas de eventos desde que se
preveja ficarem registadas na ISI ou noutra base de
dados bibliográfica internacional)
Comunicação pública sem publicação (por exemplo,
apresentação como invited speaker, palestra, ação
divulgação científica, etc.) com referência ao IPBeja
nos documentos de suporte.

Quantidade

Área CNAEF

Área FOS

1
8
2
2
2
4
2

762
312
143
311
762
312
311

5.9
5.4
5.3
5.1
5.9
5.4
5.1

Área
CNAEF
312
143
312

Área FOS

Área
CNAEF
312
312

Área FOS

Projetos de Investigação
Indicador

Quantidade

Projetos de Investigação a candidatar durante 2012
Projetos de Investigação a decorrer em 2012 - já
candidatados e cuja realização se prevê que decorra
total ou parcialmente em 2012

2
1
3

5.4
5.3
5

Prestação de Serviços à Comunidade
Indicador
Prestação de Serviços à comunidade em 2012
Prestação de serviço não regular

Quantidade
1
2

5.4
5.4
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Outras Atividades previstas para 2012
Identificação

Caminhos da Animação Colóquio de Animação
Sociocultural
Colóquio de Serviço Social

Área

Nº
docentes
envolvidos

Animação
sociocultural

6

Nº de
pessoal
não
docente
envolvido
3

Serviço Social

3

3

Atividade dirigida a:
(docentes, pessoal não docente,
alunos, comunidade)

Alunos, docentes, Comunidade

Alunos, docentes, Comunidade
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Em termos globais e quantitativos, estão previstas as seguintes ações:
Quadro 5. Indicadores Quantitativos Globais para 2012
Indicadores

Nº

Projetos de Investigação a candidatar

19

Projectos de Investigação a decorrer - já candidatados e cuja realização se
prevê que decorra total ou parcialmente em 2012
Publicação científica registada em nome do IPBeja (inclui revistas e actas
de eventos desde que se preveja ficarem registadas na ISI ou noutra base
de dados bibliográfica internacional)
Comunicação pública sem publicação (por exemplo, apresentação como
invited speaker, palestra, ação divulgação científica, etc.) com referência
ao IPBeja nos documentos de suporte.
Patente registada pelo IPBeja

26

Docentes que terminam doutoramento

105

84

2
32

84

3.

Orçamento Previsto

O IPBeja é financiado por verbas de transferência do Orçamento de Estado e de Receitas
Próprias (que constitui o Orçamento Privativo).
O quadro que se apresenta de seguida é o Orçamento de Estado para 2012 proposto pelo
Ministério da Educação e Ciência, e já aprovado pela Assembleia da República:
ORÇAMENTO PRIVATIVO 2012
RECEBIMENTOS
ORÇAMENTO DE ESTADO
TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO

11.058.609,00

TOTAL DOS RECEBIMENTOS ORÇAMENTO DE ESTADO

11.058.609,00

RECEITAS PRÓPRIAS
PROPINAS E TAXAS DIVERSAS

2.501.825,00

PROPINAS

2.339.325,00

TAXAS DIVERSAS

150.000,00

JUROS DE MORA

7.500,00

MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS
BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS

5.000,00
28.500,00

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES S7FINS LUCRATIVOS

2.365,00

VENDAS DE BENS E SERV. CORRENTES

368.4000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

10.000,00
Sub -Total Receitas Próprias

2.911.090,00

FEDER

161.449,00

FEOGA

157.759,00

SPA

23.381,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

49.581,00

TOTAL DOS RECEBIMENTOS RECEITAS PRÓPRIAS

3.303.260,00

INVESTIMENTOS DO PLANO
TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO

500.000,00

FEDER

2.206.433,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

17.068.302,00

PAGAMENTOS
ORÇAMENTO DE ESTADO
DESPESA COM O PESSOAL
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTO DE ESTADO

11.058.609,00
11.058.609,00
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RECEITAS PRÓPRIAS
DESPESA COM PESSOAL

1.176.317,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

1.484.404,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

14.369,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CAPITAL

236.000,00
Sub – Total Receitas Próprias

2.911.090,00

FEDER

161.449,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

130.927,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

30.522,00

FEOGA

157.759,00

DESPESAS COM PESSOAL

69.752,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

88.007,00

SPA

23.381,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

23.381,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

49.581,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

34.368,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

15.213,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS RECEITAS PRÓPRIAS

3.303.260,00

INVESTIMENTOS DO PLANO
TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO

500.000,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CAPITAL

500.000,00

FEDER

2.206.433,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

36.944,00

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CAPITAL

2.169.489,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS INVESTIMENTO DO PLANO

2.706.433,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

17.068.302,00
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